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Kvalitetsarbete/Förbättringsarbete 2020  

 

Instruktioner till mottagningen  
Denna mall avser dels planen (del 1) och dels slutredovisningen (del 2). Mallen med del 1 ifylld och 
döpt till ”Enhet tema år del 1” t.ex. ”Boo VC diabetes 2020 del 1” skickas per e-post till 
funktionsbrevlåda forbattringsarbeten.hsf@sll.se senast den 28 februari 2020, men gärna redan i 
januari 2020 för att ni ska hinna få återkoppling i god tid gällande eventuella justeringar som kan 
behövas.  
Denna mall med även del 2 ifylld och döpt till ”Enhet tema år del 2” t.ex. ”Boo VC diabetes 2020 del 
2” skickas till samma funktionsbrevlåda senast den 31 januari 2021. 
Mer information finns i ”Information om målrelaterad ersättning 2020” på Vårdgivarguiden och på 
QRC:s webbplats. Frågor kan även skickas till rita.fernholm@sll.se. 

 

DEL 1 – Planen 
Ansvarig(-a) för kvalitetsarbetet, ange även teammedlemmar och deras professioner  
Ett förbättringsarbete har större chanser att få goda resultat om flera olika yrkesgrupper deltar.  
Ange e-postadress för kontaktpersonen för arbetet. 
  
Ansvarig för förbättringsarbetet är:  
Zhao Bian ST-läkare, Björn Strander, Specialist allmänmedicin 
Team medlemmar är: 
Christine Stallman, DSK 
Vasia Kourouni, ST-läkare 
 
 
Steg 1 Beskrivning av nuläget 
Vad är ni bra på? Inom vilket område ser ni en tydlig förbättringspotential och varför? 
Detta är viktigt för att kunna välja ett område där ni har möjlighet att göra tydlig skillnad så ni inte 
lägger tid på ett område som ni redan är bra på. 
Gå in och titta på era resultat när det gäller kvaliteten på vården och era processer från t.ex. 
Regionens uppföljningsportal (GUPS), medrave m4 (ändra inställningen så tiden går 5 år tillbaka och 
välj listade patienter så ni inte tappar de som inte varit hos er på ett tag), PrimärvårdsKvalitet (PvK), 
Nationella Diabetesregistret (NDR) osv. Ange det ni kommer fram till i stora drag. 
T.ex. Vi ser i medrave m4 att vi har många patienter med hypertoni som inte når 
målblodtryck 
Eller Vi ser i GUPS att vi ligger långt från Socialstyrelsens riktlinjer gällande andel 
patienter som får statinbehandling efter stroke 
  
Vi har analyserat våra resultat i NDR samt Medrave och primärvårdskvalitet. Det vi kan se är att 
vi i NDR ligger bra till på alla parametrar förutom lipider. På lipider ligger vi signifikant sämre än 
riksgenomsnittet. Vi kan i primärvårdskvalitet se att vi har en stor andel diabetiker (typ 2) på vår 
mottagning, 5,7% av våra patienter har diabetes vilket är över genomsnittet.  
Listning av typ-2 DM patienter på Din Doktor i Märsta har ökat kraftigt senaste åren, från 116 st 
under 2013 till 458 st ifjol 2019, knappt 4 ggr inom 6 år. Vi ser i NDR att behandling av våra 
diabetespatienter inte når målet: LDL <2,5 mmol/l med riket 61,4%, vi ligger dock lågt på 43,7%.  
Vi ser även att andel diabetespatienter som är behandlade med statiner är lägre än genomsnittet. 
 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
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I Medrave kan vi se att vi har 260 patienter som har ett LDL-kolesterol >2,5 som inte är behandlade 
med blodfettssänkande läkemedel, samt 67 patienter som står på behandling med 
blodfettssänkandeläkemedel men som har ett LDL-kolesterol >2,5. Dessutom är det 69 patienter som 
under 2019 saknas lipidstatus. 
 
 
Steg 2 Val av tema för förbättringsarbete 
Utifrån era lärdomar från steg 1, vilket område vill ni jobba med? T.ex. diabetes, hypertoni, 
patientsäkerhet, läkemedel, psykisk ohälsa, annat…… 
 Behandling av Hyperlipidemi i patienter med DM typ-2 
 

Steg 3 Övergripande mål – vad vill vi förbättra och varför det är viktigt 
 T.ex. Vi vill förbättra omhändertagandet av våra patienter med högt blodtryck, det är 
viktigt för att minska risken för stroke och andra komplikationer 
Vi vill förbättra omhändertagandet av våra diabetiker med höga blodfetter.  
Det är viktigt för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar och senare komplikationer för våra 
diabetespatienter.  
Patienterna ska behandlas med blodfettssänkande läkemedel i kombination med 
kolesteroabsorbtionshämmare enligt i Kloka listan samt åtgärd åt livsstilsförändring. 
Lipidrubbningar är vanliga i populationer med en västerländsk livsstil, det är en viktig riskfaktor för 
ateroskleros och kardiovaskulär sjukdom. Rubbningen kan vara genetiskt betingad primär 
dyslipidemi eller sekundär till livsstilsfaktorer (t.ex. kost, alkohol), andra sjukdomar (t.ex. diabetes) 
eller vara en kombination av flera orsaker. Kontrollering av insatt lipidsänkande behandling, 
biverkningar och eventuella dosjusteringar, uppföljning av livsstilsråd (kost, alkohol och motion) har 
stor betydelse för våra diabetespatienter. 
 
Steg 4 Specifika delmål– Mål som ska vara så pass nedbrutna att de är mätbara T.ex. Öka 
prevalensen av diabetes, öka andel i % av dessa patienter som behandlas med statiner 

  
Mål –  
Öka andel i % av våra diabetiker som behandlas med statiner 
Öka andel diabetiker som har tagit lipidstatus 
Öka andel diabetiker som har LDL-kolesterol <2,5 
Öka andel diabetiker som har haft en samtal med DSK ang kosten och motionens inverkan på 
blodfetter 
 

Steg 5 Förbättringsidéer – vad kan ni göra för att nå målet?  (Interventionerna) 

a. Vilka förbättringsidéer har ni? Ni kan ta fram idéer genom att titta i vårdprogram, nationella 
riktlinjer eller genom att brainstorma fram idéer. Om ni vill kan ni använda verktyget 
fiskbensdiagram för att ta fram idéer.  

b. Vad är viktigt för era patienter?  Hur kan ni involvera dem? Om ni vill kan ni använda något 
av verktygen för patientsamverkan i QRC:s verktygslåda. 

a.   
I den här rutan beskriver ni vad ni kommit fram till för förbättringsidéer, se tips ovan för hur ni 
kan få fram många idéer. 
 
1, Kallas in 327 patienter på telefon/brev vid veck 11, 12 och 13 (9/3 - 27/3), fylla in Enkät och lämna 
1:a fastande blodprov.  
2, Kallas in patienter för LMG och läkemedel insättning av läkaren enl enkätet: 15 min per fall vid 
eller utan läkarbesök inom mars och april 2020.  

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-fiskbensdiagram.pdf
https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-fiskbensdiagram.pdf
https://qrcstockholm.se/patientsamverkan/verktygslada/
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3, Kallas in patienter för livsstilsförändring samtal hos DSK enligt enkätet inom mars och april 2020. 
4, Labkontroll, 1:a i mars, 2:a i maj, 3:e i sep-okt, och dec 2020 vid behov.  
5, Sammanfattning: jan 2021. 
 
Enligt Socialstyrelsen är det allmänläkare som tar ansvar att göra: Utredning av de vanligaste 
primära och sekundära (t ex med typ-2 DM) blodfett rubbningarna. 
 Initiering av medicinsk behandling av dyslipidemi (insatt lipidsänkande behandling, biverkningar 
och eventuella dosjusteringar).  
Initiering och uppföljning av livsstilsintervention (kost, alkohol och motion).  
Det kommer nyligen nya europeiska riktlinjer om lipid regleringen gällande behandlingsmål av 
diabetes (Läkartidningen.se 2020-01-13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.   
 
Farmakologisk behandling - styrs av risk.  
Råd om livsstilsförändring, t.ex. rökstopp, regelbunden fysisk aktivitet och sunda mat- och 
dryckesvanor ska ges oberoende av risknivå.  
Hyperkolesterolemi är en viktig riskfaktor för utvecklandet av hjärt-kärlsjukdom. Risken för hjärt-
kärlkomplikationer är hög eller mycket hög för patienter med känd hjärt-kärlsjukdom, diabetes, 
njursjukdom mm. I andra fall med en eller flera riskfaktorer (blodtryck, rökning, lipider) kan risken 
för en individuell patient skattas med SCORE eller NDRs riskmotor,  
 
 Steg 6 Vilket/vilka mått behöver ni följa för att se effekten av förbättringsidéerna? 
(=Indikatorer) 
Välj ett till fem mått, som speglar om er förändring blir en förbättring. Mät utfall (det som gör 
skillnad för patienterna) men gärna även det ni gör (=processmått). T.ex. Antal årskontroller varje 
månad av diabetikerna. Antal snabbspirometrier per vecka. Antal läkemedelsgenomgångar som görs 
varje vecka eller månad. Mät gärna ofta, minst 1 gång per månad, så ni kan byta eller justera er 
förbättringsidé om den inte leder mot ert mål. Självklart kan ni fortsätta att mäta efter 2019-12-31 
även om det är 2019 ni redovisar här. En indikator ska börja med Antal… eller Andel… 
 Indikatornamn 

T.ex. Andel diabetiker med 
HbA1c över 70 mmol/mol.  
Antal snabbspirometrier per 
vecka 

Nuläge = 
Startläge 
(% eller 
antal) 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Andel diabetiker med LDL < 
2,5 

43,8% 2019123
1 

65% NDR 201231 

Indikator 2 
 

Andel diabetiker som under 
året lämnat lipidstatus 

83,1% 2019123
1 

100% Medr
ave 

201231 

Indikator 3 Andel diabetiker som 
behandlas med statiner 

35% 2019123
1 

65% NDR 201231 

Indikator 4 Andel diabetiker som har 
haft ett rådgiv. samtal med 
DSK ang. kost KVÅ DV143 

301/457 
=65,86% 

2019010
1-

85% Medr
ave 

201231 
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2019123
1 

Indikator 5 Andel diabetiker som har 
haft ett rådgiv. samtal med 
DSK ang. motion KVÅ 
DV132 

287/457 
=62,8% 

2019010
1-
2019123
1 

80% Medr
ave 

201231 

Kommentar (valfritt):   
  
 
Vilka källor tar ni era data från: 
Vi använder oss av NDR och medrave som källor 
 
Steg 7 Dags att testa era förbättringsidéer. 
Använd gärna förbättringshjulet PDSA (=Plan Do Study Act) som stöd. Testa i liten skala först och 
justera era idéer enligt vad ni lär er och testa igen. När ni är nöjda kan ni testa på hela 
husläkarmottagningen och standardisera arbetssättet.  Redovisningen av steg 7 sker i 
slutredovisningen i del 2 nedan. 
Döp denna fil till: Enhet tema år del 1 
t.ex. Boo VC diabetes 2020 del 1 och skicka in senast 28 februari 2020 till: 
forbattringsarbeten.hsf@sll.se 

 

 

 

 
DEL 2 – Slutredovisningen 

OBS: Denna del skickas in senast 31 mars 2020, se steg D. 
A. Hur har ni testat och standardiserat era förbättringsidéer? 
När ni testat att förbättringsidéerna fungerar i liten skala kan ni standardisera det nya arbetssättet. 
Beskriv hur ni jobbat. 

 
Pga Coronapandemin fick vi helt ändra sättet vi genomförde detta förbättringsarbete. Istället för 
att kalla hit de patienter som hade ett högt LDL-kolesterol fick vi tänka om. Det vi gjorde var att 
skriva ut listan på alla de patienter som berördes, sedan rondade en specialistläkare och 
diabetessköterska dessa patienter. Under denna rond tittade teamet på: riskmotorn i NDR. De som 
blev ett utfall i riskmotorn med samtidiga LDL över 2,5 kallades till besök hos läkare. Därefter, i 
samråd med patienten gjordes ställningstagande till nyinsättning eller förändring i befintlig 
statinbehandling (det var många som inte vågade ta sig till mottagningen pga Covid men dessa 
handlades via telefonsamtal med läkaren istället). 
 
Detta gjorde vi för att förbättra värdena för de patienter som redan låg högt i LDL-kolesterol. Nästa 
del var att säkerställa att vi har tillräckligt bra rutiner för att fånga upp patienter som ligger i 
riskzonen för att ha ett skadligt högt LDL-kolesterol under de årliga kontrollerna.  
 
Utöver detta har vi funderat på varför så många patienter med diabetes typ 2 släpptes fast de hade ett 
LDL-kolesterol som låg över målvärdet på 2,5. Efter grupparbete med läkare och sköterskor kom vi 
fram till att detta berodde på att gränsvärdet för LDL i journalsystemet ligger högre än 2,5 och det 
dyker då inte upp en stjärna som varnar läkarna när de vidimerar provsvaren. Vilket tyvärr resulterat 
i att dessa patienter inte uppmärksammats. För att komma till botten med detta problem har vi gjort 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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en ny anpassad rutin där både läkare och sköterskor ska uppmärksamma LDL provsvaren extra vid 
besök hos dem. Riskmotorn skall sedan användas för att säkerställa om patienten vi har framför oss 
har ett skadligt högt LDL-kolesterol med samtidig diabetes eller annan hjärt/kärlsjukdom och ev. 
behöver börja medicinera eller ändra medicineringen.   
 
Vi har inte nått målen på andel patienter som har haft rådgivande samtal men detta vill vi tillskriva 
corona-pandemin. Det är många diabetiker som själva har skjutit upp sina besök till 
diabetessköterska under 2020. Vi har nått målet andel diabetiker som behandlas med statiner. Vi har 
inte nått målet med andel diabetiker med LDL < 2,5 men vi har kommit en bra bit på vägen med det 
målet.  
 
 
B. Resultat 
Vilka resultat har ni uppnått? Ange startläge, datum och mål (klistra in från steg 6) samt 
resultatet och datum/period för när resultatet togs ut. Om ni mätt under tiden får ni gärna 
inkludera det i en bilaga (t.ex. över tid i form av ett linjediagram som visar mätvärdena över tid) 
 Indikatornamn 

T.ex. Andel 
diabetiker med 
HbA1c över 70 
mmol/mol 

Start- 
läge 
(% 
eller 
antal) 

Datum
/period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Resultat 
(% eller 
antal) 

Källa Datum/ 
period 
för 
resultat-
värdet 

Indikator 1  
 

Andel diabetiker 
med LDL < 2,5 

43,8% 20191231 65% 53,2% NDR 20201231 

Indikator 2 
 

Andel diabetiker 
som under året 
lämnat 
lipidstatus 

83,1% 20191231 100% 89,18% Medra
ve 

20201231 

Indikator 3 Andel diabetiker 
som behandlas 
med statiner 

35% 2019123
1 

65% 65,2% NDR 20201231 

Indikator 4 Andel diabetiker 
som har haft ett 
rådgiv. samtal 
med DSK ang. 
kost KVÅ DV143 

301/45
7 
=65,86
% 

2019010
1-
2019123
1 

80% 312/453=
68,9% 

Medra
ve 

20201231 

Indikator 5 Andel diabetiker 
som har haft ett 
rådgiv. samtal 
med DSK ang. 
motion KVÅ 
DV132 

287/4
57 
=62,8
% 

2019010
1-
2019123
1 

80% 285/483=
62,9% 

Medra
ve 

20201231 

Övriga kommentarer:    
 
 
C. Slutreflektion. Vilka var era lärdomar? 

1. Vad har ni lärt er? 
2. Hur har ni använt kunskap från patienter under olika delar av förbättringsarbetet? Hur har 

arbetet strävat efter att öka patienters delaktighet eller involvering i vården? 
3. Vad har ni för plan framåt gällande detta område? 
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1. 
Vi har lärt oss att använda oss av riskmotorn i NDR mer frekvent. Vi har lärt oss att informera 
patienterna om risker de ställs inför när de går runt med högt obehandlat LDL-kolesterol. Samt att vi 
har lärt oss att teamarbete mellan sköterska och läkare är viktigt för att få med patienten på tåget att 
börja med medicinering när det är medicinskt motiverat.  
Vi har lärt oss vikten av att inte låta patienten säga att hen ska jobba med kost och motion istället 
för medicinering, och sedan inte följa upp det. Patienter som säger detta har fått 2 månader på sig 
att bevisa att de kan ändra sin kost och motion och har inte detta skett så har överenskommelsen 
varit att statiner skall sättas in. Vi försöker jobba bort den kliniska trögheten i diabetesbehandling. 
2. 
Det har mest varit i enskilt samtal med patienter där en intresserad läkare, ibland i samarbete med 
en sköterska har lättare att motivera patienten, samt att NDR-riskmotorn är ett bra pedagogiskt 
instrument både för läkare och patient. 

3. 
Vi har nya rutiner på plats för att säkerställa att vi använder riskmotorn och ser till så att varje 
patient är värderad utefter den och sitt LDL-värde på årsbesöket. Samt att vi kommer att följa upp 
indikatorn i NDR ett par gånger om året för att säkerställa att vi gör rätt arbete.  

D. Döp denna fil till: Enhet tema år del 2 
t.ex. Boo VC diabetes 2020 del 2 och skicka in senast 31 januari 2021 till funktionsbrevlådan 
forbattringsarbeten.hsf@sll.se 

 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se

